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Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között)
felújításának kivitelezési munkái - korrigendum

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Beszerzés tárgya:

Szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: Budapest XVI. kerület Csömöri út
(János utca - Szlovák utca között) felújításának
kivitelezési munkái

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.09.02.
Iktatószám: 16421/2015
CPV Kód: 45233120-6;45233140-2;45233228-3;45233221-4;45233290-8

Ajánlatkérő:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.08.28.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Kun Dávid

Telefon: +36 307741139

E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; david.kun@bkk.hu

Fax: +36 12351044

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
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A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési
munkái

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának
kivitelezési munkái

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233228-3
45233221-4
45233290-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14426 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/08/08 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/08/10 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/08/28 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? igen

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: 2015/09/02 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.8)

A következő helyett

Dátum: 2015/08/28 (év/hó/nap)

Időpont: 14 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/09/14 (év/hó/nap)

Időpont: 14 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.1)

A következő helyett:

Ajánlatkérő a II.1.7) pontban foglaltak alapján nem teszi lehetővé a részekre történő 
ajánlattételt. 
Tárgy: Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának 
kivitelezési munkái 
Mennyiség: 
A teljes pályaszerkezet elbontásra kerül a járdákkal, kapubehajtókkal együtt. Nyertes
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Ajánlattevő feladata továbbá a kapcsolódó vízelvezetési/vízvezetés kialakítási, fakivágási,
valamint közvilágítással, jelzőlámpákkal kapcsolatos bontási/kiváltási/kivitelezési feladatok
ellátása az alábbi főbb mennyiségek szerint: 
Útépítés 
- útalap bontás/építés: 
útalap bontás: 3685 m3, Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 3800 m3, Ckt útalap
építés: 3840 m3 
- aszfalt burkolatépítés: AC 22 976m3 , AC 11 55 m3, 
- aszfalt burkolat bontása különböző eljárásokkal összesen 1550 m3 
Vízelvezetés: 
Az Akácfa utca és a Hársfa utca között nincs kiépített csapadékcsatorna ezért ezen a
szakaszon a 3-7 számú víznyelőket szikkasztó blokkokba (5x 10db Rigo-fill) kell bekötni, ahol
a csapadékvíz elszikkasztásra kerül a homoktalajba. 
. 
A Mátyás király utca és a Sarkad utca között a meglévő Ø40/60 tojás szelvényű beton
csatornára 46 számú víznyelőtől az 58 számú víznyelő köt tisztítóaknán keresztül a
csatornára. 
A Sarkad utca és a Szilas-patak között a meglévő Ø50/70 tojás szelvényű beton csatornára 59
számú víznyelőtől a 67 számú víznyelő köt be, tisztító aknán keresztül, majd a
csapadékcsatorna a Szilas-patakba ömlik. A 68 számú víznyelőt a páros oldali Ø 50 cm, majd
Ø40 cm átmérőjű csapadékcsatornába kell bekötni, amely majd szintén a patakba ömlik. 
A Szilas-patak és Szlovák út közötti szakasz víztelenítését víznyelőkön keresztül, az FCSM Zrt.
előzetes tájékoztatása alapján vízelvezető ill. szikkasztó árok építésével kell biztosítani. 
Szegélybontás, Szegélyépítés: 
Szegélybontás 2520 m, Szegélyépítés: Kiemelt szegély 1830 m, Süllyesztett szegély/futósor:
2280 m Kerti szegély: 5170 m, „Kasseli” szegély : 140 m 
Közvilágítás: 
A tervezési területen belül le kell szerelni az összes 35db Medió lámpatestet (BL), a
bekötővezetéket és a tartósodronyt. Az oszlopok (BO) közül csak azokat kell elbontani (22db),
amiken egyedül közvilágítási hálózat van. A Csömöri út 230 előtt álló oszlopról le kell
szerelni az Onyx2/Na150W-os lámpatestet és D21 lámpakart. 
Fakivágási és favédelem: 
Kertészeti okból kivágandó fák, 59 darab, valamint az előzetesen az útépítés miatt kivágandó
fák, 6 darab. Összesen pótlandó: 102 db 14/16 cm körméretű kétszer iskolázott díszfa. 
Jelzőlámpa: 
A Csömöri út - Szlovák út csomópontjában a meglévő jelzőlámpás irányítás átépítésre és
átprogramozásra kerül. 
Vízvezeték kiváltás: 
Meglévő vízvezetékek több helyen kiváltásra kerülnek összesen 82 m hosszon. 
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtését a Dokumentáció tartalmazza.

A következő irányadó:

Ajánlatkérő a II.1.7) pontban foglaltak alapján nem teszi lehetővé a részekre történő 
ajánlattételt. 
Tárgy: Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának 
kivitelezési munkái
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Mennyiség: 
A teljes pályaszerkezet elbontásra kerül a járdákkal, kapubehajtókkal együtt. Nyertes
Ajánlattevő feladata továbbá a kapcsolódó vízelvezetési/vízvezetés kialakítási, fakivágási,
valamint közvilágítással, jelzőlámpákkal kapcsolatos bontási/kiváltási/kivitelezési feladatok
ellátása az alábbi főbb mennyiségek szerint: 
Útépítés 
- útalap bontás/építés: 
útalap bontás: 3685 m3, Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 3800 m3, Ckt útalap
építés: 3840 m3 
- aszfalt burkolatépítés: 1526 m3 
- aszfalt burkolat bontása különböző eljárásokkal összesen 1550 m3 
Vízelvezetés: 
. 
A Mátyás király utca és a Sarkad utca között a meglévő Ø40/60 tojás szelvényű beton
csatornára 46 számú víznyelőtől az 58 számú víznyelő köt tisztítóaknán keresztül a
csatornára. 
A Sarkad utca és a Szilas-patak között a meglévő Ø50/70 tojás szelvényű beton csatornára 59
számú víznyelőtől a 67 számú víznyelő köt be, tisztító aknán keresztül, majd a
csapadékcsatorna a Szilas-patakba ömlik. A 68 számú víznyelőt a páros oldali Ø 50 cm, majd
Ø40 cm átmérőjű csapadékcsatornába kell bekötni, amely majd szintén a patakba ömlik. 
A Szilas-patak és Szlovák út közötti szakasz víztelenítését víznyelőkön keresztül, szikkasztó
árok építésével kell biztosítani. 
Szegélybontás, Szegélyépítés: 
Szegélybontás 2520 m, Szegélyépítés: Kiemelt szegély 1830 m, Süllyesztett szegély/futósor:
2280 m Kerti szegély: 5170 m, „Kasseli” szegély : 140 m 
Közvilágítás: 
A tervezési területen belül le kell szerelni az összes 35db Medió lámpatestet (BL), a
bekötővezetéket és a tartósodronyt. Az oszlopok (BO) közül csak azokat kell elbontani (22db),
amiken egyedül közvilágítási hálózat van. A Csömöri út 230 előtt álló oszlopról le kell
szerelni az Onyx2/Na150W-os lámpatestet és D21 lámpakart. 
Fakivágási és favédelem: 
Kertészeti okból kivágandó fák, 59 darab, valamint az előzetesen az útépítés miatt kivágandó
fák, 6 darab. Összesen pótlandó: 102 db 14/16 cm körméretű kétszer iskolázott díszfa. 
Jelzőlámpa: 
A Csömöri út - Szlovák út csomópontjában a meglévő jelzőlámpás irányítás átépítésre és
átprogramozásra kerül. 
Vízvezeték kiváltás: 
Meglévő vízvezetékek több helyen kiváltásra kerülnek összesen 82 m hosszon. 
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtését a Dokumentáció tartalmazza.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.3)
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A következő helyett:

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés: 2015/10/11(év/hó/nap)
Befejezés: 2016/06/30(év/hó/nap)

A következő irányadó:

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 260(a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés: // (év/hó/nap)
Befejezés: // (év/hó/nap)

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.4)

A következő helyett:

1) Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 
lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha Ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, Ajánlatkérő a Kbt. 67. § 
alapján csak egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdése, valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt 
nem tart. 
3) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás 
teljesítéséhez a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az 
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. Ajánlatkérő rögzíti, - 
figyelemmel a közbeszerzés tárgyára - hogy nyertes Ajánlattevő ajánlatában bemutatott 
szakember(ek)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig MV-KÉ jogosultságokkal kell 
rendelkezniük a kamarai névjegyzékben a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet alapján. 
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti 
kötelezettségének és az általa megjelölt szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben 
az előírt jogosultsággal, azt Ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes Ajánlattevő 
nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre 
tekintettel Ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 
124. § (4) bekezdése alapján. 
4) A közbeszerzési eljárás során valamennyi papír alapon benyújtott dokumentum 
csomagolására/levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 
- BKK Zrt. 
- „Budapest XVI. kerület Csömöri út felújításának kivitelezési munkái” 
- a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 
- Ügyintéző: dr. Kun Dávid
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- A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az Ajánlatkérőt 
felelősség nem terheli 
5) A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő 
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. 
6) Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a 
szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 
9-14 óráig lehet benyújtani. 
7) Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi 
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap 
munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum. Az üzleti titkot tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók 
8) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy 
hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál: 
- Ajánlati biztosíték nem banki átutalás útján történő teljesítése esetén a biztosíték 
nyújtásáról szóló igazolás 
- Az ajánlat eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 
9) Az ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése 
szerinti összes adatot (az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a 
főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek). 
10) Ajánlatkérő a Dokumentációban a Kbt. 49. § szerint Árazatlan költségvetést biztosít 
közbeszerzési részenként külön-külön. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan 
költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a Dokumentációban előírtak 
figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tennie az Árazatlan 
költségvetés kitöltésével. Az Árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) 
pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Árazatlan 
költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, új sorokat, oszlopokat beilleszteni, 
valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, kivéve, ha ezt 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján. 
Valamennyi sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során Ajánlatkérő ettől 
eltérően rendelkezik. A költségvetésben sor nem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla 
forint) összeggel! A fentiek értelmében tehát az ajánlatok összehasonlítása érdekében a 
kiadott költségvetést kell Ajánlattevőknek beárazniuk. 
11) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és 
(5) bekezdésében foglaltak szerint. 
12) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) 
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is 
kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni közbeszerzési részenként külön-külön. 
13) A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a 
szerződés tárgyát képező kivitelezésre irányuló 100.000.000 HUF/év és 50.000.000 HUF/kár 
összegű Contractor’s All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által
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kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy másolati példányát, amely Ajánlatkérőt 
a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az 
alvállalkozói kockázatokra is. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, 
hogy a fentiekben meghatározott értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg 
amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalni kell, hogy a szerződés megkötéséig a 
felelősségbiztosítást megköti és a kötvényt (vagy igazolást) benyújtja Ajánlatkérő számára. A 
felelősségbiztosításnak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 60 napig 
kell folyamatosan, megszakítás nélkül fennállnia. Amennyiben a szerződéskötés tervezett 
időpontjáig a felelősségbiztosítási kötvény vagy igazolás, vagy nem megfelelően kerül 
benyújtásra, úgy Ajánlatkérő ezt a nyertes Ajánlattevő visszalépésének tekinti és a Kbt. 124. § 
(4) bekezdés szerint jogosult eljárni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös 
Ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 
14) Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) 
pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az a 
szervezet, amelynek adatait Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
15) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint. 
16) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A felhívás III.2.2) P/1 és P/2. pontjában 
előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (beszámoló és árbevétel) 
tekintetében az adott üzleti év utolsó napján, a felhívás III.2.3) M/1. pontjában foglalt műszaki 
és szakmai alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában 
érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az átváltást és az azt megalapozó adatokat szükség 
esetén az adott nyilatkozatnak/igazolásnak kell tartalmaznia. 
17) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 
18) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés 
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat 
magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 
19) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt 
feltételeknek. 
20) Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: 
A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, 
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. 
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), 
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor 
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó teljes bizonyító erejű meghatalmazást. 
21) Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében
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(beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve,
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös
csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező
(azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az Ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi
figyelembe. A beárazott költségvetést szerkeszthető formátumban, elektronikus
adathordozón is be kell nyújtani az ajánlattal együtt. 
22) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az
ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési
eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 
23) Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. 
24) Ajánlatkérő a jelen felhívás II.3) pontjában a teljesítés tervezett kezdő időpontját adta
meg, az ugyanezen pontban megadott teljesítési véghatáridő időpontja azonban kötelező
jelleggel irányadó.

A következő irányadó:

1) Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 
lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha Ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, Ajánlatkérő a Kbt. 67. § 
alapján csak egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdése, valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt 
nem tart. 
3) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás 
teljesítéséhez a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az 
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. Ajánlatkérő rögzíti, - 
figyelemmel a közbeszerzés tárgyára - hogy nyertes Ajánlattevő ajánlatában bemutatott 
szakember(ek)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig MV-KÉ jogosultságokkal kell 
rendelkezniük a kamarai névjegyzékben a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet alapján. 
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti 
kötelezettségének és az általa megjelölt szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben 
az előírt jogosultsággal, azt Ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes Ajánlattevő 
nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre 
tekintettel Ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 
124. § (4) bekezdése alapján. 
4) A közbeszerzési eljárás során valamennyi papír alapon benyújtott dokumentum 
csomagolására/levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 
- BKK Zrt. 
- „Budapest XVI. kerület Csömöri út felújításának kivitelezési munkái” 
- a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
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- Ügyintéző: dr. Kun Dávid 
- A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az Ajánlatkérőt 
felelősség nem terheli 
5) A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő 
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. 
6) Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a 
szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 
9-14 óráig lehet benyújtani. 
7) Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi 
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap 
munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum. Az üzleti titkot tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók 
8) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy 
hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál: 
- Ajánlati biztosíték nem banki átutalás útján történő teljesítése esetén a biztosíték 
nyújtásáról szóló igazolás 
- Az ajánlat eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 
9) Az ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése 
szerinti összes adatot (az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a 
főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek). 
10) Ajánlatkérő a Dokumentációban a Kbt. 49. § szerint Árazatlan költségvetést biztosít. 
Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat 
részeként benyújtsák, a Dokumentációban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek 
részletes ajánlatot kell tennie az Árazatlan költségvetés kitöltésével. Az Árazatlan 
költségvetést Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak 
tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes 
sorokat összevonni, új sorokat, oszlopokat beilleszteni, valamint tilos az egyes tételekhez 
tartozó mennyiségeket megváltoztatni, kivéve, ha ezt Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás 
során előírja a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján. Valamennyi sort be kell árazni, kivéve, ha 
kiegészítő tájékoztatás során Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. A költségvetésben sor 
nem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel! A fentiek értelmében tehát az 
ajánlatok összehasonlítása érdekében a kiadott költségvetést kell Ajánlattevőknek 
beárazniuk. 
11) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és 
(5) bekezdésében foglaltak szerint. 
12) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) 
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is 
kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 
13) A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a 
szerződés tárgyát képező kivitelezésre irányuló 100.000.000 HUF/év és 50.000.000 HUF/kár
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összegű Contractor’s All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által 
kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy másolati példányát, amely Ajánlatkérőt 
a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az 
alvállalkozói kockázatokra is. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, 
hogy a fentiekben meghatározott értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg 
amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalni kell, hogy a szerződés megkötéséig a 
felelősségbiztosítást megköti és a kötvényt (vagy igazolást) benyújtja Ajánlatkérő számára. A 
felelősségbiztosításnak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 60 napig 
kell folyamatosan, megszakítás nélkül fennállnia. Amennyiben a szerződéskötés tervezett 
időpontjáig a felelősségbiztosítási kötvény vagy igazolás, vagy nem megfelelően kerül 
benyújtásra, úgy Ajánlatkérő ezt a nyertes Ajánlattevő visszalépésének tekinti és a Kbt. 124. § 
(4) bekezdés szerint jogosult eljárni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös 
Ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 
14) Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) 
pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az a 
szervezet, amelynek adatait Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
15) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint. 
16) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A felhívás III.2.2) P/1 és P/2. pontjában 
előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (beszámoló és árbevétel) 
tekintetében az adott üzleti év utolsó napján, a felhívás III.2.3) M/1. pontjában foglalt műszaki 
és szakmai alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában 
érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az átváltást és az azt megalapozó adatokat szükség 
esetén az adott nyilatkozatnak/igazolásnak kell tartalmaznia. 
17) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 
18) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés 
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat 
magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 
19) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt 
feltételeknek. 
20) Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: 
A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, 
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. 
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), 
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor 
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó teljes bizonyító erejű meghatalmazást. 
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21) Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében
(beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve,
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös
csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező
(azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az Ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi
figyelembe. A beárazott költségvetést szerkeszthető formátumban, elektronikus
adathordozón is be kell nyújtani az ajánlattal együtt. 
22) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az
ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési
eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 
23) Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

- Árazatlan költségvetés 
- Szerződéstervezet: 
A következő helyett: 
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkákat legkésőbb 2016. június 30. 
napjáig elvégezni. 
A következő irányadó: 
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkákat legkésőbb a Szerződés 
hatályba lépésétől számított 260. napig elvégezni. 
- Ajánlati dokumentáció, II. Fejezet: 
A következő helyett: 
18. Az ajánlatok felbontása Kbt. 60. § 
Az ajánlatok felbontását a Felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő 
megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat 
felbontásra nem kerül. 
Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. 
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül 
ismerteti a közbeszerzés becsült értékét, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összegét. Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ajánlatonként ismerteti az 
ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető 
adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Felolvasólap szerinti adatok kerülnek a bontáson 
ismertetésre.
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Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül megküld az
ajánlattevők részére. 
A következő irányadó: 
18. Az ajánlatok felbontása Kbt. 62. § 
Az ajánlatok felbontását a Felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő
megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat
felbontásra nem kerül. 
Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. 
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül
ismerteti a közbeszerzés becsült értékét, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét. Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ajánlatonként ismerteti az
ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Felolvasólap szerinti adatok kerülnek a bontáson
ismertetésre. 
Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül megküld az
ajánlattevők részére.

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

A dokumentáció módosítással érintett elemeit ajánlatkérő a módosított hirdetmény közzétételének
napján elektronikus úton közvetlenül bocsájtja az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági
szereplők rendelkezésére.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2015/09/14 (év/hó/nap)

Időpont: 14 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/09/01 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok
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I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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